We komen naar je toe! p. 2

We investeren in veiliger verkeer p. 3

BORSBEEK
borsbeek@n-va.be I

www.n-va.be/borsbeek I jaargang 2016 • nr. 4• december

V.U.: XAVIER LESENNE, DIESTSESTRAAT 93A, 3270 SCHERPENHEUVEL

Woord van de
voorzitter
Beste dorpsgenoten
Zoals steeds in deze
eindejaarsperiode steunen we met
onze afdeling een goed doel in het
kader van Music for Life.
Dit jaar steunen verschillende
N-VA-afdelingen zelfs drie
verenigingen. VZW Pinocchio
steunt kinderen met
brandwonden, Villa Clementina
zorgt voor kinderopvang
en Canisha vzw leidt
assistentiehonden op. Met onze
afdeling storten we het mooie
bedrag van 500 euro.
Wij hopen van harte dat ieder van
jullie in deze gezelligste periode
van het jaar samen met familie
en vrienden kan genieten en de
batterijen helemaal kan opladen
voor een nieuw jaar.
Een zalige kerst en een
fantastisch 2017 toegewenst.
Ken Casier, voorzitter

Nieuwjaarsetentje
Op het menu
Voorgerecht:
• scampi’s in currysaus
• carpaccio
Hoofdgerecht:
• Normandische tongrolletjes
• Varkenshaasje archiduc (met champignonsaus)

• Fishsticks met spinaziepuree (kinderen)
Dessert:
• Chocomousse
• tiramisu
Prijs: €25 per volwassene en €15 voor kinderen
onder de 12 jaar.
Inschrijven kan door uw bestelling te mailen
naar walter.kiebooms@n-va.be en door het
correcte bedrag te storten op rekeningnummer
BE67 6528 2311 3487 met vermelding van uw
naam.
Inschrijven kan tot en met maandag 16 januari.

Gastspreker:
Minister van Mobiliteit en
Dierenwelzijn Ben Weyts
(vanaf 20 uur)
Na afloop van de toespraak is er een optreden
van koor ‘Lange Asem’.
Meezingen is toegestaan!
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Nieuw N-VA-gemeenteraadslid
jorn.lenders@n-va.be
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Wijkbezoeken: we komen naar u toe!
De N-VA komt graag tot bij u om te horen wat er leeft in onze gemeente. Daarom
engageren we ons om iedere Borsbekenaar persoonlijk te bezoeken. We beginnen
op zaterdag 18 februari met een bezoek aan Borsbeek West. De volgende straten
mogen een bezoekje verwachten van onze mandatarissen en bestuursleden:
-

Manebruggestraat
Herentalsebaan
Vleerakkerstraat
Cantincrodelaan
Karel Soetelaan
Eksterlaar

Niet thuis die dag? Geen probleem! U kan altijd uw suggesties bezorgen via
ken.casier@n-va.be, 0479 23 94 13 of breng een bezoekje aan onze website
www.n-va.be/borsbeek.
Hou zeker ook onze volgende huis-aan-huisbladen in het oog om te weten
wanneer we uw wijk komen bezoeken!

Valentijnsactie
Zoals elk jaar tonen we rond
Valentijn graag ons hart voor
Borsbeek. Op zaterdag 11 februari
kan u ons in de voormiddag dan ook
weer vinden in het dorpscentrum
waar we chocolaatjes uitdelen
aan de winkelende medemens en
voorbijgangers!

borsbeek@n-va.be

We blijven investeren
We hernieuwen ons engagement om de nodige investeringen te doen in
Fort 3. Zo nemen we de komende jaren nog een deel van de omheining
weg, starten we met de aanleg van de evenementenweide en een parking
aan de Verlengde Schanslaan. Het jeugdhuis krijgt ook een nieuw onderkomen.
Daarnaast werken we verder aan de verkeersveiligheid. De hoek Eugeen
Verelstlei en Jan Bosstraat wordt onder handen genomen om de veiligheid
aan het speelplein te verhogen en het aantal parkeerplaatsen te verhogen.
We zetten verder in op de digitalisering van onze gemeente. In 2018 zal het
digitaal loket van de gemeente fors verder uitgebreid worden zodat je als
burger meer van thuis uit kan doen. Ook de gemeentelijke website zal dan
stevig onder handen genomen worden.
Lees al onze plannen op www.borsbeek.be.
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Veiliger verkeer
Met kleine ingrepen proberen we de verkeersveiligheid
te verhogen. De dubbele rijrichting van het fietspad
in de de Robianostraat zorgt wel eens voor gevaarlijke
situaties. Men heeft als automobilist soms ogen te kort
om de zwakke weggebruiker tijdig op te merken. Vooral bij uitritten en zijstraten is de aandacht nodig.
Als fietser of voetganger kan men ook een handje
helpen: defensief rijgedrag. Oversteken op de daarvoor
bestemde plaatsen.
Op de twee hoeken van de Georges de Grooflei hebben
onze werkmannen een structurele verandering aangebracht zodat fietsers en voetgangers verplicht én dus
veiliger moeten oversteken op de daarvoor bestemde
plaats.

Van Academia tot expositie
Om Antoon Luyckx, sinds januari 2016 ereburger van
Borsbeek, te omschrijven, hebben we hier te weinig plaats.
Daarvoor verwijzen we graag naar zijn eigen website: www.
antoonluyckx.be.
Dhr. Luyckx, nu 94 jaar, is de oprichter en ere-directeur van
onze Kunstschool Academia in 1961. Het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) zit nog steeds in de lift. Onze academie telt
meer dan 500 leerlingen, van kleuter tot volwassene. Een
goede beslissing van onze ereburger toen die van zijn passie
zijn beroep maakte.
Naast een school leiden, hield hij zich zelf nog bezig met
schilder- en beeldhouwkunst. In het weekend van 3 december
werd dit werk tentoongesteld in ons cultuurhuis De Pastorij.
De werken hangen er nog en zijn ook te koop: van landschappen tot portretten en stillevens. Ook enkele beeldhouwwerken
waren te bezichtigen.

Verbreding Vremdervoetpad
De trage weg tussen de Corluylei en de Hulgenrodestraat, het Vremdervoetpad, is sinds 2 jaar een
populaire manier voor voetgangers en fietsers om snel
in het dorpscentrum te geraken. Recent werd dit pad
verbreed zodat mensen zich nog comfortabeler kunnen
verplaatsen langs dit mooie stukje Borsbeek!

www.n-va.be/borsbeek

De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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